Římskokatolická farnost Deblín, Křoví a Kuřimská Nová Ves

Přehled bohoslužeb
v týdnu od 29. července do 5. srpna 2007
Svátky a památky:

neděle
úterý
středa
sobota
neděle

29.7.
31.7.
1.8.
4.8.
5.8.

17. neděle v mezidobí
sv. Ignáce z Loyoly, kněze
sv. Alfonsa Marie z Liguori, kněze a učitele církve
sv. Jana Marie Vianneye, kněze
18. neděle v mezidobí

Deblín - farní kostel sv. Mikuláše
neděle
úterý
čtvrtek
pátek

29.7.
31.7.
2.8.
3.8.

sobota 4.8.
neděle 5.8.

7.45
18.00
17.30
17.15
18.00
7.45
7.45

mše sv. za farnost
mše sv. za Ladislava Juříčka, dvoje rodiče a celou zemřelou přízeň
modlitba sv. růžence
eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření
mše sv. na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
mše sv. za Františka Macháčka, sestru a dvoje rodiče
mše sv. za rodinu Antlovu a Mičánkovu, Boží pomoc a ochranu

Žernůvka - kaple Panny Marie Bolestné
neděle: mše sv. v 10.00 hodin
sobota: mše sv. v 10.30 hodin

pondělí - pátek: mše sv. v 15,00 hodin
(informace na tel.: 549 411 526, 549 412 279)

Křoví - farní kostel sv. Petra a Pavla
neděle 29.7.
středa 1.8.
neděle 5.8.

9.30
17.00
17.30
9.30

Křižínkov - poutní mše sv. za farnost
příležitost ke svátosti smíření
mše sv. za nemocnou osobu
mše sv. za Jiřího Adama, Anežku Žaloudkovu, Aloise Dosadila, rodiče
a duše v očistci, za Josefa a Emílii Karmazínovy, rodiče a sourozence,
Jana a Františku Bartoškovy, rodiče a sourozence

Kuřimská Nová Ves - rektorátní kostel sv. Antonína z Padovy
neděle 29.7.
čtvrtek 2.8.
neděle

5.8.

11.00 mše sv. na poděkování dárce
17.30 příležitost ke svátosti smíření
18.00 mše sv. za zemřelou Josefu a Ladislava Maškovy, živé a zemřelé
příbuzné
11.00 mše sv. za farnost

* Poutní mše svatá v Křižínkově bude letos v neděli 29.7. v 9. 30 hodin. Mše sv. v Křoví nebude!
* Přihlášky na vyučování náboženství na nový školní rok v Deblíně, prosím, odevzdejte do konce
srpna v zákristii nebo na faře.
* Ve spolupráci s Úřadem Městyse Deblín zveme na koncert Hradišťanu v neděli 29. července
v 18 hodin u Základní školy.
* Celostátní setkání mládeže v Táboře se uskuteční od 13. do 19. srpna 2007.

Požehnané prožití času prázdnin a dovolených.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Římskokatolická fara Deblín 31, 664 75, tel. 549 430214
P. Oldřich Chocholáč mobil: 605 900 544
Internetové stránky farnosti jsou na adrese: www. farnostdeblin.cz

